
அ�ேமல்அ��யா்

ேடயமி்ேட்ேபயேலய்

தமிழில-்சேபசன 



பாப�  தன  தாததா பாா 
�ட  இ�க்  மி்�ம  ��மம ான. 
அ ர்க இ� �ம இ் இை நி் ந 
ே ்ல்க  ெசைக�ளர.

பாா கக பக்  ாதம தாக்ிநை. பாப� 
மி்�ம பநஇதான பாா ககந்ரே ா 
ேபெே ா ��நாை என ாாம எனள 
நடக்ி ை எனப்த அ ிஇை ்ாக� 
���ம எனன பாப�கக  த இத ேபாை 
அ ன க�ாப்்க தளரஇதள.

பாப� தன தாததா பாப�டம 
்றனக ்ாகடப�ேந தாளா்ே  
ொாப�� தறகம ேப  தறகம 
நடாபதறகம �ட �த �ளான.

்தாெி நர டாமி ேபாேலா  நி் ந 
க�மப்்�கள அ்ப மா் நடக் ��ந 
ஒ� க�இ்தககம அதன 
தாததா �றகமாள � ்  அனேபா� 
 ��க் �றப�்ி ார.





பாப�கக அ ்்டந 

மி்  ந�்்ிந 

நகபளாள அ ன 

தாததா பாா என  

 பந லி�இை எ�தை 

பாப� எனன  பநர 

�டடாபடடை. பாப� 

ேபெிந �தள- 

 ாரத்தேந “பாா” 

எனபைதான. 



பாப�கக நடக் 

்றனக ்ா�தத ர பாா 

தான. “என ்்்ந 

ப��தைக ்ாக பாப�” 

எனன � ி “ஒ� 

்ா்ல எ�தை ்  

இாேபாை இன ளா� 

்ாள” எனன 

ப�க்ிந ர அ ன 

தாததா தான.



�ன பக்ம 

மா�ாபா�ந�ன  ்க 

இ�இத ெி ிந 

்தநள அ் ந�ள 

மரக்ட்ட்்� 

் தை 

 �்�நா�நை 

தான பாா 

ககம  பாப� ககம 

மி்�ம ப��தத 

 பா�ைேபாக்ாகம.



அஇத 

ெைரமரக்ட்ட்�கள  

இரக� பக்ம 

எ�தைக்க இ�இதள 

இரக� பக்ம எக்க 

இ�இதள ்்டெி 

இரக� பக்ததிள 

 �ல்க்�கன 

பட்்கம மற  

பட்்கம இ�இதள. 

பாாம பாப��ம 

ெைரமரக்ட்ட்்� 

ஒன ின ேமள ஒனன 

 மளல  மளல 

�நரமாள ே்ாமரம 

்ட� ார்க. �ாபை 

மரக்ட்ட்க 

இ�இதள.





ெில ேநர்்�கள 
பாதி ்ட்ட்்� 
அ�ககமேபாேத 
 ்ே�  ��இை 

க �இை ��ம. 



ெில ேநர்்�கள 

அஇத ே்ாமரம 

்ிடடததடட 

��இை ��ம.



“இன்ம ஒேர நா� 

்ட்ட” எனபார  பாா. “அஇத 

நா்ள படம ேபாடட 

்ட்டதான” எனபான பாப�. 

ப�ன இ� �ம மி்�ம 

் ளதைடன அஇத நா்ள 

்ட்ட்ந �உெிந�ள 

் ாபார்க. ஆளாள 

பாரதை பாா ைமமிந�டன 

அஇத ே்ாமரம  ்ே� 

 ��இை ��ம. பாப� 

ெி ாபானெி தைக-

 ்ாகேடந��ாபான. 



இஇத 

நா்ளக்ட்ட 

�்்்� எாேபாைம 

ைமம ் தை 

 ��்ி ை. “நாம 

எாேபாைம மனப��ம 

மனப��ம 

�நறெிதைக ்ாக

ேட இ�க் 

ே க�ம” எனன 

தாததா  ொளா ார.



ப� க பாா பாப�்ந 

தன ��்்ாலிள 

�ட்ார ் தை 

்்த்க 

 ொளா ார.

 பாப� “பாா நள்்க 

எளகக நடக் 

்றனக ்ா�ததளர்க, 

நடக் ்றன  ்ா�தத 

்்த்ந �ன்்க” 

எனபான. 



அ ன தாததா 

�ன ார எாப� 

அ ர பாப�ன 

்்்்�  ்ாக� 

“ஒ� ்ா்ல 

எ�தை்  இாேபா 

இன ளா�்ாள 

எ�தை்  எனன 

 ொளலி  ொளலி நள 

நடாபை 

 த நாமேலேந 

நடஇை �� ாச” 

எனபார. 



பாப�ந�ன 5 ை 

ப� இதநாக பாா ககம 

அ ்ககம ்� 

�க்ிநமாள நா�ா் 

அை 

அ்மஇதை   அ ர்க 

 பா�ைேபாகக 

�்்ா �றக  ென ளர 

ேராலர- ே்ாஸட ள 

பந �ததளர, ஹாட- 

டாக, ஐஸ ்ிிம 

ொாப�டடளர 

பட ம�ககம 

்� �ந�ள படம 

எ�தைக ்ாகடளர 

இ� �ம பாட�ாபா� 

ேபாேளா்ிராா  லம 

பதி�  ெசதளர. 



இ�க �கஇதைம 

இ� �ம 

படடா ்க 

  �ாப்த பாரதை 

ம்ிகஇதளர.



 ளட�றக தி�மமமேபாை பாா 

பாப�கக ்்த்க  ொனளார. “எளகக 

நடக் ்றனக ்ா�தத ்்த்ந 

 ொளா்்க” என ான பாா. ம�க�ம 

அஇத ்்த்ந � ிளார.





பாப�ந�ன ப� இதநா�கறக 

ப� க ெி ிை ்ாலததிேலேந 

அ ன தாததா �டள நலம 

மி்�ம ேமாெமாளை, பாப� 

 ளட�றக  இத  பாை 

அ ன தாததா  ளட�ள 

இள்ல. பாா 

ம�தை ம்ளந�ள 

இ�ாபதா் பாப�ந�ன அாபா 

� ிளார. “அ �கக 

பக் ாத ேநாச 

 இதி�க்ி ை” என ார. 

நான அ ்ர பாரக்ே க�ம என ான பாப�, தறேபாை �னளாள அ ்ர 

பாரக் ��நாை என ாக அமமா. இாேபாை தாததா மி்�ம நலமிளலாமள 

இ�க்ி ார அதளாள அ ்ர நா�ம பாரக் ��நாை. அ ர ்் ்ாள்்� 

அ ராள அ்ெக் ��ந �ள்ல, ேபெ�ம ��ந �ள்ல அ ராள நா்ர�ம 

ம இை ்ாக���்ி தா எனன ம�தை ராள �னதிநா் � ��ந �ள்ல. 

பாா நலம  ப ே க�ம எனன நமப�க்்ேநா� நாம  பான்மநா் 

்ாததி�க்ே க�நைதான.





பாப�கக எனள 

 ெச ை எனே  

ம ந �ள்ல . 

அ ்கக ொாப�ட 

ப��க் �ள்ல 

இர �ள  க்ம 

 ர �ள்ல. பாா 

எாப�நா ை நலம 

 ப  ே க�ம 

எனபேத அ ளை 

ே க�தலாச 

இ�இதை.



மாத்்க 
்டஇை ்ாகேட 
இ�இதள. பாா 
இன்ம 
ம�தை ம்ளந�ேல
ேந இ�இதார. 
பாப�கக தாததா 
இளலாத க்  
இ�இை ்ாகேட 
இ�இதை.



ஒ� நாக பக�கந�லி�இை தி�மப�நேபாை பாா 
 ளட�றக  ராேபா தா் அாபா � ிளார. 

ேமாம அ ர  ொனளார “பாப� !பாா இன்ம 
மி்�ம �டள நலமிளலாமளதான �க�ார அ ராள 
அ்ெநே ா ேபெே ா ��ந �ள்ல என்ளேநா 
அமமா் ேந இன்ம அ ராள நார எனன 
ம இை ்ாக���ந �ள்ல �ன்ள�ம அ ர 
ம இை ்ாக�ா �டடாள பநாபடாேத “என ார





ஆளாள பாப� 

பநஇதான 

தாததா ாள 

அ ்ள 

ம இை ்ாக���

நாை என  

 ெசதிேந அ ்ள 

பநம ்ாக� 

் ததை.



அ ர ்ட�லிள 
ப�தேத இ�இதார. 
அாபா  க்ி 
�ட்ார் ததேபாை 
நாற்ாலிந�ள 
�ட்ாரஇதார 
ஆளாள ேபெ�ம 
இள்ல அ்ெந�ம 
இள்ல.



ஒ�நாக பாா 

பாப�டம  ேதா 

 ொளல 

�றபடடார ஆளாள 

ஒ�  �ெிததிரமாள 

ெததம மட�ம 

அ  டமி�இை 

 இதை. பாப� அ ர 

அ் ்ந  �ட� 

்�  இை 

 �டடான.



“பாா மி�்ம மாதி  
்தை்ி ார” எனன 
பாப� ெததம 
ேபாடடான.

“அ ர ம�ை 
த  ிள்ல” என ார 
அமமா.



நான ே க� மனே  ்ட �ள்ல பநஇை �டேடன .என்ள 

மனளகதை ��்்க என ான . “என்ள  த ்ி தா “ என ான? 

பாா ்க ெிமிட�நை  த இதை .பாப� ்ததிளான “அமமா பாா கக 

என்ள  த ்ி ை .”அமமா  ொனளாக “பாப� �ன்ளேந நள  மாற ி 

 ்ாக�ாேத அ ராள நம நா்ர�ம ம இை ்ாக� �� �ள்ல.”

பாப� ம�க�ம பாா 
இ�இத அ் கக 
 ெனன அ ்ர 
பாரதைக ்ாகேட 
�ட்ாரஇை 
 �டடான .பாா 
�்ததிள ்க ளர 
 �ிஇேதா� ்த 
்கடான பாா.





ஆளாள பாப�கக நன ா்ே   த ்ி ை . 
அ ன மா�ாப�க  ்ே� �க� அஇத ்தநள 
 மெின அ் கக ்�ளான.

 ெளாப�ள இ�இத அஇத ெைர ்ட்ட்்� 
எ�தைக ்ாக� ம�க�ம பாா 
�ட்ாரஇதி�இத இடதைகே் ்�  இதான.
 
பாா �தட�ள ெி ிந மனள்் மலரஇதை. 
பாப� ே்ாமரம ்டடதை ்்ிளான. 





பததி ��இை �டடை �உெி 
அ�்ிள  இை �டடை 
ஒேர ஒ� ்ட்டதான 
பாக்ி.



”்.ே். பாா 

“என ான பாப� 

.்்டெிந�ள அஇத 

நா்ள ்ட்ட்ந 

�உெிந�ள ் க் 

ே க�நைதான 

பாக்ி “என ான.

 பாா ைம�மேபாை 

 �ெிததிர ஒலி 

எ�ாப�ளார.



்ட்ட்க  ்ே�  ��இதள .பாா ெி தைக ்ாகேட 
்்்ந ேமாம  ்�ம அ்ெததார .பாப� ேமாம 
ெி ததான பாா �ன்ள �ட இாேபாை நலம 
 பறன �டடதா் அ ிஇதான.





அாப�ேந பாா �டள 
நலம  மளல 
�னேள ிநை அ ர 
ெி ிை ேபெ �றபடடார. 
 �ததிநாெமாள 
ெததமா்ததான இ�இதை. 

ஆளாள பாப� என  
 பந்ர மட�ம 
மி்உெ நா் � ிளார. 
பாா ்்  �ரள்்� 
அ்ெக்  தாட்்ிளார, 
ப� க ்்்்� 
அ்ெததார .பாப� தாததா 
ொாப�� தறக இன்ம 
�த �க ்ாகேட 
இ�இதான. 

ஒ�நாக ொாப��ம 
்ரக�்ந பாா 
தன  ்்்�ாள ப��க் 
��இதை .ஆளாள 
அ ராள இன்ம நடக் 
��ந �ள்ல.



 ாளக்ல நன ா்ி 

  ாபமாள ேபாை 

அாபா பா்ப  க்ி 

ேதாடடததிள 

நாற்ாலிந�ள 

�ட்ார் ததார. பாப� 

அ �டன 

�ட்ாரஇதான. 

'பாப� 'எனன 

�ாப�ட� பாா 

“்்த்க" என ார.



பாப� ெில ்்த்க  ொனளான ப� க பாா  மளல எ�இைநின ார.

 ”நள ,நான . நடக்லாமா என ார பாா .பாப�கக எனள  ெசந 
 ொள்ி ார எனன ெ நா் ம இதை. பாப� அ ர �னம ம  இை தள 
ேதா�கள அ ர ொச தறக  ெதிநா் நின ான. 

”ெ  பாா இாேபாை ஒ� ்ாள ” பாா ஒ� ்ா்ல எ�தை ் ததார 
இாேபாை அ�ததக்ாள .பாா ேமாம �னேள ிளர.





அஇத   ந�ள்ால �� �ள பாமம 
பாப��ம மள  �கந�ன ��� ்ர 
நடக் ��இதை. 

பாா ஒவ  ா�நாகம நன ா் ேபெ 
��இதை .





பாப�ந�ன 6 ை 
ப� இதநாக அனன 
பாப� அஇத 
ெைரக்ட்ட்்� 
எ�தை இதான 
. மளல ே்ாமரம 
்ட�ளான.

 ஒேர ஒ� 
்ட்டதான மிஉெம 
இஇதா நா்ள படம 
ேபாடட ்ட்ட 
என ார பாா. பாப� 
அ்த �உெிந�ள 
் ததான.



பாா ைமமிளார பாா 
நா்ள்க 
எாேபாைம �்்்� 
ைமம ் க்ி ை 
என ான பாப�. 

எாேபாைம நாம 
அ�தை அ�தை 
�நனன  ்ாகேட 
இ�க்ே க�ம 
.இாேபாை ்்த்க 
 ொளா்்க 
என ான பாப� .



பாா  ொளல  தாட்்ிளார. பாா 

 ொனளார ,”பாப� , பாா கக எாப� 

நடக்்றனக ்ா�ததாச எனன �ன 

என ார .
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